Privacy protocol Stichting Amigos de Potosí
De Stichting Amigos de Potosí – hierna te noemen: AdP – houdt een dossier bij waarin is
vastgelegd hoe AdP omgaat met de aan haar toevertrouwde (persoons)gegevens, met welke
instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de
betrokkenen is geregeld. Ook is de privacyverklaring van AdP in dit dossier opgenomen en
staat beschreven hoe de privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die
met AdP van doen hebben.

AdP hanteert het volgende systeem voor de vastlegging van persoonsgegevens:
A. Spreadsheet donateursadministratie, persoonsgegevens
In het spreadsheet worden de op basis van de door de donateur, vrijwillig, in het
aanmeldformulier opgegeven gegevens verwerkt. Indien sprake is van een
standaardovereenkomst voor periodieke giften van de belastingdienst, worden de door de
belastingdienst verplicht gestelde gegevens opgenomen. De opgegeven gegevens kunnen
zijn:
-Voorletters:
-Voorvoegsel:
-Naam:
-Adres:
-Postcode:
-Woonplaats:
-Nieuwsbrief: J/N
-Aanmelddatum
-Herkomst (bijvoorbeeld onbekend, nieuwsbrief, website, persoonlijk contact)
-Emailadres ( de nieuwsbrieven worden digitaal verzonden )
-Betaalperiode: (bijvoorbeeld 4:eens per kwartaal, 12:per maand 1:per jaar)
-Toegezegd bedrag donateur: (bijvoorbeeld € 10,- per maand, per jaar € 50,-, of geen toegezegd
bedrag)
-Betaalwijze: (bijvoorbeeld periodieke of incidentele overschrijving)
-Banknummer
-Bedanken: J/N
-Telefoonnummer ( uitsluitend om donateur incidenteel te kunnen vragen voor vrijwilligersdiensten)
-Afmelddatum

B. Spreadsheet donateursadministratie, locatie
Het spreadsheet donateursadministratie wordt lokaal beheerd op een PC bij secretaris van
het bestuur. De secretaris maakt iedere maand een back-up van de systemen. De back-up
staat op een losse schijf die hij/zij bewaart in een afsluitbare ruimte.
C. Spreadsheet donateursadministratie, beheer
Nieuwe donateurs melden zich aan bij het secretariaat door een mail aan
info@amigosdepotosi.nl of via het donateursformulier op de website van AdP . De
aanmelding wordt door de secretaris verwerkt in het spreadsheet. Ook adreswijzigingen en
andere wijzigingen worden door het secretariaat verwerkt.
Afmeldingen komen eveneens binnen bij het secretariaat. De afmeldingen worden eveneens
periodiek verwerkt door de secretaris. Afmeldingen worden, in verband de mogelijkheid van
financiële verantwoording achteraf, nog 2 jaar in het systeem bewaard. Daarna wordt de
betrokkene uit het systeem verwijderd.
D. Privacyverklaring
AdP legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een
eenmalige gift. AdP verstrekt de gegevens uitsluitend aan de belastingdienst in verband met
de controle op de aftrekbaarheid van aan AdP gedane donaties. Alle aan ons toevertrouwde
informatie wordt door AdP vertrouwelijk behandeld. Het emailadres wordt uitsluitend
gebruikt om informatie te sturen die AdP betreft zoals nieuwsbrieven.
De gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn
verkregen.
Deze privacyverklaring wordt gepubliceerd op de website van AdP.
E. Beëindiging donateurschap
Een donateur kan zich te allen tijde afmelden als donateur (tenzij anders overeengekomen in
een schenkingsovereenkomst), daarvoor volstaat een e-mail aan: info@amigosdepotosi.nl.
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